
કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર , જુકૃયુું, પીપળીયા  

 
પ્રથમ હરોળ ષનદર્શનના લાભાથી ખેડૂતોનુું  લીસ્ટ (પ્લાન્દ્ટ પ્રોટેક્ર્ન) 

 (૧) જીરૂના પાકમાું સુંકષલત રોગ ષનયુંત્રણ  
પાક: - જીરૂ ,રૂત:ુ - રબી – ૨૦૧૯   

ષનદર્શન ષિસ્તાર : -૪.૦ હેક્ટર, પ્લોટ ષિસ્તાર: - ૧.૦ એકર  
ઈનપુટ :- ટર ાયકોડરમાાં = ૨.૦ કી.ગ્રા. , એરાં ડીનો ખોળ = ૫૦ કી. ગ્રા. 

ક્રમ ખેડૂતોના નામ  કેટેગરી  ગામ  તાલુકો  મોબાઈલ  

૧  પ્રફુલ ગોકળભાઈ શેખાત  ઓબીસી મોટી મારડ  ધોરાજી  ૮૪૬૦૪૫૫૪૦૧  

૨  શૈલેશ લક્ષ્મણભાઈ વઘાસીયા  જનરલ સનાળા   જામકાંડોરણા ૯૮૯૮૩૪૭૫૪૯  

૩  મનસુખ મોહનભાઈ હીરપરા  જનરલ આાંચવળ  જામકાંડોરણા ૯૯૭૮૪૫૩૯૫૪  

૪  બાવાનજી વવરજીભાઈ ચનીયારા  જનરલ સુપેડી  ધોરાજી ૯૯૦૯૧૮૫૭૧૭  

૫  વલ્લભભાઈ પોલાભાઈ ઉંધાડ  જનરલ થાનાગાલોલ  જતેપુર   ૯૭૨૬૫૩૬૦૭૯  

૬  કકશન સુરેશભાઈ વેકરીયા  જનરલ નીલાખા  ઉપલટેા ૯૮૯૮૩૬૬૨૫૪  

૭  જ્યોત્સનાબેન વેલજીભાઈ સાણી  ઓબીસી વરજાાંગ જાવળયા  ઉપલટેા ૮૧૨૮૩૭૯૭૭૯  

૮  હરેશ બાબુભાઈ ઠુાંમર  જનરલ પાટણવાવ  ધોરાજી ૮૭૫૮૪૬૫૭૦૮  

૯  વલ્લભ ગાંગદાસ વઘાસીયા  જનરલ ધોરાજી  ધોરાજી   ૮૧૪૦૧૮૧૬૫૨  

૧૦  પ્રદીપ રમેશભાઈ ડોબરીયા  જનરલ બોકરયા  જામકાંડોરણા ૯૯૨૪૪૬૨૬૪૭  

 

(૨) ઘઉંના પાકમાું સુંકષલત ખાતર વ્યિસ્થાપન  
પાક : -ઘઉં , ઋત:ુ - રબી -૨૦૧૯  

ષનદર્શન ષિસ્તાર : -૪.૦ હેક્ટર ,  પ્લોટ ષિસ્તાર: - ૧.૦ એકર  

ઈનપુટ :- એઝોટોબેકટર = ૧.૦ લીટર, ફોસ્ફેટ કલ્ચર = ૧.૦ લીટર  

ક્રમ ખેડૂતોના નામ  કેટેગરી  ગામ  તાલુકો  મોબાઈલ  

૧  ચાંદ ુઆાંબાભાઈ વઘાસીયા  જનરલ સનાળા  જામકાંડોરણા ૯૬૬૨૦૬૮૮૧૮  

૨  બચુાં નરશીભાઈ તાળા  જનરલ જસાપર  જામકાંડોરણા ૯૯૦૯૫૩૯૯૬૫  

૩  મોહન ભગવાનજીભાઈ વાઘમશી  ઓબીસી જમનાવડ  ધોરાજી ૯૯૭૮૧૧૭૫૬૩  

૪  ધીરજ મોહનભાઈ વઘાસીયા  જનરલ ધોરાજી  ધોરાજી ૯૭૨૬૧૧૫૦૬૩  

૫  હરેશ મુળજીભાઈ ડઢાાંણીયા  જનરલ સુપેડી  ધોરાજી ૯૪૨૮૭૦૧૮૪૩  

૬  રસીલાબને રમણીકભાઈ ખાતરા  જનરલ દેરડી  ગોંડલ  ૯૨૮૪૪૪૬૫૫૬  

૭  કલ્યાણ નાનજીભાઈ સખીયા  જનરલ દેરડી  ગોંડલ ૯૯૭૭૨૫૫૬૪૨  

૮  રમણીક કરશનભાઈ સાણી  ઓબીસી વરજાાંગ જાવળયા  ઉપલટેા ૯૪૨૬૩૭૭૩૯૭  

૯  કદનેશ મોહનભાઈ વકેરીયા  જનરલ નીલાખા  ઉપલટેા ૯૭૧૨૪૩૫૦૬૦  

૧૦  બાબુલાલ રવજીભાઈ બાલધા  જનરલ સુપેડી  ધોરાજી  ૯૪૨૭૭૩૨૮૬૮  

 

 

 



 

(૩) ચણા :- ગુજરાત ચણા – ૬  
    પાક : -ચણા, ઋત:ુ - રબી -૨૦૧૯ 

ષનદર્શન ષિસ્તાર : -૪ હેક્ટર ,  પ્લોટ ષિસ્તાર: - ૧.૦ એકર  

ઈનપુટ :- ચણા બીજ ગુજરાત ચણા -૫  = ૨૫ કી.ગ્રા. 

ક્રમ ખેડૂતોના નામ  કેટેગરી  ગામ  તાલુકો  મોબાઈલ  

૧  પ્રફુલ ગોવવાંદભાઈ રાદકડયા  જનરલ માંડલીકપુર  જતેપુર  ૯૪૨૬૪૫૯૭૫૧  

૨  વવઠ્ઠલ નાનજીભાઈ વૈશાણી  જનરલ  મોટી મારડ  ધોરાજી ૯૪૨૭૭૫૫૪૯૮  

૩  પરબતભાઈ બી. ચન્દ્રવાડીયા  જનરલ સેવાંત્રા ઉપલેટા ૯૫૭૪૬૮૯૪૩૨  

૪  બચુભા કેશુભા ચાવડા  ઓબીસી   ગઢાળા  ઉપલેટા ૯૯૦૯૩૧૦૫૮૨  

૫  સુરેશ વવરજીભાઈ હીરપરા  જનરલ વેગળી  ધોરાજી  - 

૬  અલ્પેશ રમેશભાઈ વેકરીયા  જનરલ મેખાટીંબી  ઉપલેટા ૯૯૯૮૪૬૯૩૯૨  

૭  ધીરેન્દ્ર વલ્લભભાઈ ચનીયારા  જનરલ  સુપેડી  ધોરાજી ૮૮૬૬૧૭૨૫૧  

૮  બળવાંત પરસોતમભાઈ સોજીત્રા  જનરલ તલગણા  ઉપલેટા ૯૪૨૮૫૬૬૨૪૭  

૯  શાાંતાબેન વેલજીભાઈ હકડયા  ઓબીસી   જમનાવડ  ધોરાજી - 

૧૦  શારદાબેન ભીમજીભાઈ સખીયા  જનરલ દેરડી  ગોંડલ  ૯૨૨૪૪૪૮૨૫૦  

 

(૩) તલ :- ગુજરાત તલ – ૩   
    પાક : -તલ , ઋત:ુ - ઉનાળુ – ૨૦૧૯-૨૦  
ષનદર્શન ષિસ્તાર : -૪ હેક્ટર ,  પ્લોટ ષિસ્તાર: - ૧.૦ એકર  

ઈનપુટ :- તલ બીજ = ૨.૦  કી.ગ્રા. 

ક્રમ ખેડૂતોના નામ  કેટેગરી  ગામ  તાલુકો  મોબાઈલ  

૧  સાંતોકબેન જીવાભાઈ સાવવલયા  જનરલ નાગવદર  ઉપલેટા ૯૭૨૬૬૨૬૭૭૭  

૨  જીગ્નેશ કાાંવતલાલ ઠુાંમર  જનરલ  પાટણવાવ  ધોરાજી ૯૭૩૭૦૯૭૫૨૯  

૩  રાજશે કાળાભાઈ લાખાણી  જનરલ વચચોડ  ધોરાજી ૬૩૫૫૬૬૫૪૭૦  

૪  સુરેશ જઠેાભાઈ વેકરીયા  જનરલ  નાની પરબડી  ધોરાજી ૬૩૫૫૧૪૦૧૧૦  

૫  કુરજી બાવનજીભાઈ મણવર જનરલ ડુમીયાણી  ઉપલેટા  ૯૭૧૪૦૩૨૭૮૪  

૬  વવઠ્ઠલ આણાંદભાઈ બાબકરયા  ઓબીસી વરજાાંગ જાવળયા  ઉપલેટા ૯૭૨૫૩૬૩૭૭૭  

૭  હસમુખ હીરાભાઈ હકડયા  ઓબીસી  જમનાવડ  ધોરાજી - 

૮  સાંજય દાનાભાઈ પરડવા  ઓબીસી જમનાવડ  ધોરાજી - 

૯  બળવાંત પરસોતમભાઈ સોજીત્રા  જનરલ તલગણા  ઉપલેટા ૯૦૨૩૦૮૭૯૬૫  

૧૦  ધીરજ ગોબરભાઈ દોંગા  જનરલ જસાપર  જામકાંડોરણા   ૯૯૨૫૮૨૬૫૯૩  

  

 

 

 

 

 

 



ઓન ફામશ ટર ાયલ (ઓ.એફ.ટી.) લાભાથી ખેડૂતોનુું લીસ્ટ (પ્લાન્દ્ટ પ્રોટેક્ર્ન) 

 
 (૧) ઘઉંમાું સુંકષલત ખાતર વ્યિસ્થાપન 

પાક : -ઘઉં , ઋત:ુ - રબી -૨૦૧૯     

ષનદર્શન ષિસ્તાર : -૧.૫ હેક્ટર ,  પ્લોટ ષિસ્તાર: - ૧.૦ એકર  
ઈનપુટ :- એઝોટોબેકટર = ૧.૦ લીટર, ફોસ્ફેટ કલ્ચર = ૧.૦ લીટર  

ક્રમ ખેડૂતોના નામ  કેટેગરી  ગામ  તાલુકો  મોબાઈલ  

૧  મનસુખ ગોવવાંદભાઈ કાપડીયા  જનરલ નાની પરબડી  ધોરાજી ૯૭૨૬૬૨૨૩૮૮  

૨ ભીખા લવજીભાઈ કોયાણી  જનરલ ધોરાજી  ધોરાજી ૯૪૨૮૭૯૧૪૯૭  

૩  રસીલાબને રમેશચાંર દલસાણીયા  જનરલ  ઉદ્કીયા  ધોરાજી - 

 

 

પ્રથમ હરોળ ષનદર્શનના લાભાથી ખેડૂતોનુું  લીસ્ટ (બાગાયત) 
૧. લાભાર્થીઓની યાદી (પ્રર્થમ હરોળ નનદર્શન) 

પાક: રરિંગણ 

ઇન્પુટ: વેરાયટી જી.આર.બી.-૫ સીડ  

વર્શ:૨૦૧૯        કુલ ખેડુત :- ૧૦ 

ઋતુ:- રબી  

ક્રમ નામ ગામ તાલુકો મોબાઇલ 

૧. વાડોદરીયા અર્ોકભાઇ ગોબરભાઇ દુધીવદર જામ કિંડોરણા ૯૯૨૫૧૧૭૧૫૭ 

૨. નવમલ બટુક્ભાઇ પોંકીયા બિંધીયા “ ૯૯૦૪૪૨૨૯૭૧ 

૩. જેંતીલાલ ખોડાભાઇ પોંકીયા બિંધીયા “ ૯૮૨૪૯૧૧૯૭૧ 

૪. લાલકીયા પોપટ્ભાઇ સોમાભાઇ બિંધીયા “ ૯૯૦૪૦૩૪૪૬૭ 

૫. મનસુખભાઇ ઉકાભાઇ મુરાણી મુરખડા ઉપલેટા ૯૭૭૨૪૬૯૫૫૬ 

૬. મર્થુર લાખભાઇ ડાિંગર વરજાિંગ જાળીયા “ ૯૬૬૨૨૯૪૭૭૭ 

૭. બાવનજીભાઇ માવજીભાઇ પેર્થાણી પાટણવાવ ધોરાજી ૯૬૨૪૨૪૦૬૮૧ 

૮. રમેર્ભાઇ બી.પેર્થાણી પાટણવાવ ધોરાજી ૯૬૨૪૨૪૦૬૮૧ 

૯. મગનલાલ મોહનભાઇ સેજાણી પાટણવાવ ધોરાજી  

૧૦ પ્રવીણભાઇ ર્થોભણભાઇ પેર્થાણી પાટણવાવ ધોરાજી  

 

 ૨. લાભાર્થીઓની યાદી (પ્રર્થમ હરોળ નનદર્શન) 

પાક: લસણ 

ઇન્પુટ: માઇક્રો ન્યુટ્રીયન્ટ ગ્રેડ-૪ 

વર્શ:૨૦૧૯        કુલ ખેડુત :- ૧૦ 

ઋતુ:- રબી  

ક્રમ નામ ગામ તાલુકો મોબાઇલ 

૧. વાડોદરીયા રસીક્ભાઇ પોપટ્ભાઇ દુધીવદર જામ કિંડોરણા ૭૬૦૦૬૦૦૫૪૨ 

૨. વાડોદરીયા ગોબરભાઇ બચુભાઇ દુધીવદર જામ કિંડોરણા ૯૭૧૨૯૧૭૧૫૭ 

૩. નહતેર્ મનસુખ પોંકીયા નાની પરબડી ધોરાજી ૯૯૦૯૬૩૫૩૭૬ 

૪. વાડોદરીયા નગતાબેન અર્ોક્ભાઇ દુધીવદર જામ કિંડોરણા ૯૯૨૫૧૧૭૧૫૭ 

૫. લાખાણી વૃજ્લાલ મોહનભાઇ દુધીવદર જામ કિંડોરણા ૯૫૫૮૫૩૦૪૭૮ 

૬. ચુડાસમા જીજીબા રાયસિંગ દુધીવદર “ ૯૦૯૯૩૪૭૧૬૧ 

૭. જમન મનજી સાણી વરજાિંગ જાળીયા ઉપલેટા ૯૪૨૯૫૭૦૪૦૧ 

૮. જસમતભાઇ કરર્નભાઇ સાણી “ “ ૯૪૨૮૨૭૩૨૮૭ 

૯. નવપુલ કારા મેતા નીલાખા ઉપલેટા ૯૮૯૮૫૩૩૮૬૭ 



૧૦ નીકેર્ જેઠાભાઇ વાગડીયા નાની પરબડી ધોરાજી ૯૨૬૫૦૩૮૩૮૩ 

 

૧. લાભાર્થીઓની યાદી (ઓન ફામશ ટ્રાયલ) 

પાક:- લસણ 

ઇન્પુટ: માઇક્રો ન્યુટ્રીયન્ટ ગ્રેડ-૪ 

વર્શ:૨૦૧૯        કુલ ખેડુત :- ૩ 

ઋતુ:- રબી 

ક્રમ નામ ગામ તાલુકો મોબાઇલ 

૧. ધીરજ કાનભાઇ વઘાસીયા ધોરાજી ધોરાજી ૮૨૩૦૦૪૫૧૨૧ 

૨. નાનજી છગન ટોપીયા ધોરાજી ધોરાજી ૯૭૨૭૮૩૮૩૧૩ 

૩. ગીરીર્ દામજી સતાસીયા ધોરાજી ધોરાજી ૯૯૦૯૬૨૧૯૧૦ 

 
 


